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مقدمه

بــا شــروع جوهــای بیــن المللــی و داخلــی و گرانــی برخــی کاالهــا ســریعا مــردم واکنــش نشــان مــی دهنــد و امــروزه در 
هــر گوشــه و کنــاری از رکــود در بــازار و کمبودهــا و گرانــی هــا ســخن مــی گوینــد. گرانــی هایــی کــه برخــی تحریــم هــا 

را باعــث آن مــی داننــد و برخــی اعتقــاد بــه آن ندارنــد.

عــده ای هــم کاســه داغ تــر از آش هســتند و بــا اولیــن شــایعه شــروع بــه خریــد مــی کننــد. خریــد هایــی کــه ممکــن اســت 
هیــچ وقــت بــه کمکشــان نیایــد و جــز مایحتــاج نباشــند مثــل دالر، ســکه و... امــا دیــدگاه آنهــا ایــن اســت کــه ارزش پــول 

ملــی پاییــن آمــده و بــا خریــد لوازمــی کــه گرانتــر شــده اســت آنهــا ســود خوبــی کــرده انــد. 

ایــن در حالــی اســت کــه ایــن کار آنهــا باعــث مــی شــود تــا بــرای ایــن محصــوالت حبــاب قیمتــی و تــورم ایجــاد شــود. 
ایــن محصــوالت گــران و گــران تــر مــی شــود ایــن افــراد نمــی داننــد تاثیــر آن روی دیگــر بازارهــا نیــز نشــانه مــی رود. 

حتــی بازارهایــی کــه هیــچ ربطــی بــه دالر و ســکه ندارنــد. 

در ایــن بیــن افــرادی هــم هســتند کــه منتظــر معجــزه مــی ماننــد تــا بــرای کســب و کارشــان اتفاقــی رخ دهــد. هوشــمند 
تریــن افــراد کســانی هســتند کــه شــرایط اقتصــادی جدیــد حاکــم را،بــه عنــوان بهتریــن فرصــت بــرای رشــد توســعه کار 

خــود مــی داننــد.

در دهــه 1970 هــم یکــی از بحــران هــای اقتصــادی ثبــت شــده در کل دنیــا اتفــاق افتــاده اســت کــه قیمــت هــا چنــد برابــر 
شــده و کامــا رکــودی بــی ســابقه دنیــا را فراگرفتــه اســت.

شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد ایــن دقیقــا زمانــی بــود کــه دنیــا افــرادی مثــل اســتیوجابز مدیــر عامــل شــرکت اپــل 
را بــه خــود دیــد.

افرادی که هیچگاه منتظر بهترین فرصت نبوده و نیستند.
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حتــی در ایــن بحــران هــای اقتصــادی افــرادی ماننــد تــام واتســون مدیــر شــرکت آی بــی ام کســب و کار خودشــان را آغــاز 
کــرده انــد.

شــاید بتــوان گفــت دلیــل اصلــی رشــد کــردن ایــن افــراد داشــتن اهــداف هدفمنــد و تــاش بــدون وقفــه بــرای رســیدن 
بــه ایــن اهــداف بــوده اســت.

آقــای انــدی گــرو مدیــر افســانه ای شــرکت اینتــل باعــث شــده تــا ایــن شــرکت از بحــران ورشکســتگی نجــات پیــدا کنــد. 
در کتابــی بــا عنــوان »تنهــا بــی پروایــان پایدارند«توضیــح داده اســت. بســیاری از کســب و کارهــا هنــگام مواجــه شــدن 
بــا شــرایط جدیــد بــا دو انتخــاب رو بــه رو مــی شــوند اول اینکــه آنهــا ســاختار خودشــان را تغییــر نمــی دهنــد و دوم اینکــه 

بافاصلــه خودشــان را بــا شــرایط جدیــد وفــق بدهنــد.

شرکت های موفق با تغییرات نامطلوب معموال بهترین فرصت را برای خودشان ایجاد می کند.
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4نکته برای رشد کسب و کار در بحران اقتصادی

1. منتظر بهتر شدن کارتان نباشید 

ــت.  ــده اس ــم ش ــتان ک ــد و فروش ــی داری ــازه ای ــد مغ ــرض کنی ــد. ف ــر دهی ــدن تغیی ــر ش ــتای بهت ــان آن را در راس خودت
2 راهــکار داریــد اول اینکــه صبــر کنیــد تــا مشــتریان شــما بــه فروشــگاه شــما مراجعــه کننــد و شــما ســعی بیشــتر کنیــد 

تــا آن را بفروشــید 

یــا اینکــه شــما ســعی کنیــد افــراد بیشــتری را بــه داخــل مغــازه بیاوریــد تــا بیشــتر بــه آنهــا بفروشــید مثــا از محصــوالت 
ــد و در  ــگان اســتفاده کنی ــات در وبســایت هــای رای ــد.از تبلیغ ــرار دهی ــد و داخــل شــبکه هــای اجتماعــی ق عکــس بگیری

نهایــت مشــتریان بیشــتری را بــه مغــازه خــود بیاوریــد.
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2. روش های بازاریابی قدیمی را کنار بگذارید 

در هــر کســب و کاری هســتید حتمــا روش هــای جدیــد بازاریابــی و فــروش را آمــوزش ببینیــد حتــی بــه صــورت روزانــه و 
ایــن روش هــا را کامــا در کارتــان بــکار بگیریــد. 

بطورمثــال تولیــد کننــدگان چیپــس میــوه و ســبزی خشــک محصولشــان را تولیــد مــی کننــد و منتظــر فــروش محصــول مــی 
ماننــد. در حالــی کــه مــی تواننــد محصولشــان را در بــازار هایــی  مثــل لبنیــات )ارائــه نعنــاع خشــک شــده(  یــا رســتوران هــا 

)گوجــه و پیــاز خشــک( و فروشــگاه هــای زنجیــره ای و ... بــه فــروش برســانند.

ــه  ــی نســبت ب ــد اطاعات ــا حتــی مــی توانن ــد و ی ــد محصولشــان را بســته بنــدی و پســت کنن ــه راحتــی مــی توانن آنهــا ب
ــردد. ــراه بســته پســتی ارســال گ ــه هم ــته و ب ــواص آن نوش ــد شــده  وخ محصــول تولی



4 راه عبور از بحران اقتصادی

6 www.royeshgar.com

3. پیام بازاریابی خود را تغییر دهید 

بســیاری از مدیــران چــون بــه انــدازه کافــی بــا علــم بازاریابــی آشــنا نیســتند وقتــی از عملیــات تبلیغاتــی خــود نتیجــه مناســب 
را نمــی گیرنــد، ســریعا اقــدام بــه عــوض کــردن رســانه خــود مــی کننــد. یعنــی در یــک روزنامــه یــا ســایتی آگهــی مــی 
زننــد و وقتــی فــروش اتفــاق نمــی افتــد مشــکل را ســایت مــی داننــد و راهکارشــان عــوض کــردن روزنامــه اســت. امــا بــه 

اصــل بازاریابــی دقــت نکــرده اســت.

 بازاریابی یعنی رساندن پیام مناسب از طریق رسانه مناسب به مخاطبان مناسب است.

نکتــه مهــم کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم در پیــام بازاریابــی ایــن اســت کــه وجــه تمایــز مــا بــا رقبایمــان چیســت؟اگر هیــچ 
حرفــی نداریــم چگونــه توقــع داریــم مشــتری از مــا خریــد کنــد ؟؟؟

خودتــان را جــای مشــتری قــرار دهیــد و فــرض کنیــد کــه کســب و کارتــان را نمــی شناســید و ایــن بــار بــا تبلیــغ خودتــان 
مواجــه مــی شــوید کــه آیــا تبلیــغ شــما مشــتری را ترغیــب مــی کنــد تــا خریــد کنــد یــا اینکــه صرفــا بــه ذکــر مطالــب 

کلــی و بــی ارزش پرداختــه ایــد.
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4. به دنبال مخاطب خاص باشید 

یکــی از بزرگتریــن اشــتباهات ایــن اســت کــه فکرکنیــم تمــام مــردم مشــتریان محصــول مــا هســتند .ایــن در حالــی اســت 
کــه هرچقــدر کــه بــازار هدفمــان را بزرگتــر انتخــاب کنیــم کار فــروش ســخت تــر مــی شــود زیــرا هیــچ ذهنیتــی از مشــتری 

نداریــم و نمــی توانیــم پیــام بازاریابــی مناســب ایجــاد کنیــم.

در شــرایط ســخت بــا محــدود کــردن طیــف مخاطبــان خــود بســیار ســریع تــر رشــد کنیــد. مثــا تولیــد کننــدگان چیپــس 
ــری را  ــد بســته بنــدی هــای کوچــک ت ــر تولیــدات و بســته بنــدی هــای متفــاوت، مــی توانن ــوه مــی تواننــد عــاوه ب می
داشــته باشــند کــه مخاطــب آن کــودکان هســتند و یــا تولیدکننــدگان شــامپو مــی تواننــد شــامپو کوچکــی بــرای شــناگران 

تولیــد کننــد.

ــد و شــاهد ســقوط  ــی خــود را ادامــه دهی ــد قبل ــد در شــرایط بحــران اقتصــادی رون ــا شماســت میتوانی ــن انتخــاب ب بنابرای
کســب و کار خــود باشــید ویــا شــرایط را در دســت گرفتــه و بحــران اقتصــادی را بهتریــن فرصــت بــرای رشــد کســب و کار 

خــود بدانیــد.
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